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المستشار والحوثي والقاعدة يغتالون أطفال اليمن
 أورد تقرير لألمم المتحدة عن االنتهاكات التي يتعرض لها االطفال 
في اليمن الفرقة األولى مدرع بقيادة المستشار علي محسن األحمر 
وجماعتي الحوثي وأنصار الشريعة في قائمة االطراف التي انتهكت 
حقوق األطفال اليمنيين بعضهم تتراوح أعمارهم بين 10 و7 سنوات 

ووثقت األمم المتحدة في اليمن خالل الفترة من 2011م الى مارس 
تل منهم 135 طفاًل وطفلة 

ُ
2013م بالغات بعدد 564 طفاًل ق

وتعرض 429 منهم للتشويه.

القرار الدولي بقدر ما أسقط اليمن 
في كارثة الفصل السابع، بقدر ما جعل 
البالد والقرار الوطني المستهدف األول 

وليس حزبًا بعينه..
ال حاجة للمغالطة وال��ك��ذب على 
بعضنا البعض وتضليل البسطاء من 
أبناء الشعب.. ألن الجميع أصبحوا 

يواجهون خطرًا حقيقيًا..
إن المراهقة السياسية والتعامل 
الصبياني مع قضايا خطرة بهذا الشكل 
ستكون لها نتائج كارثية على حاضر 
ومستقبل اليمن سياسيًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا.. ولن ينحصر الضرر على 
حزب معين أو أفراد أو جماعات كما 
يروج لذلك إعالم االخوان ومن يدور 

في فلكهم.
إن محاوالت تضليل الشارع بأن القرار 
الدولي هو ضد المعرقلين للتسوية 
وأنه سوف يسترد األموال المنهوبة 
وغير ذل��ك ويتم الهمز واللمز بل 
وتوجيه االتهامات الى المؤتمر الشعبي 
العام.. إزاء كل ذلك نود أن نوضح بعض 

الحقائق:
: إن قرار مجلس األمن الدولي رقم 

ً
أوال

)2140( والمكون من )34( مادة ال 
يمكن منطقيًا أن تكون كل هذه المواد 

من القرار هي ضد حزب..
ثانيًا: لقد ركز القرار على القاعدة 
واألعمال االرهابية بشكل واضح والفت، 
وكذلك أعمال االختطافات واستفادة 
االرهابيين بطريقة غير مباشرة من 
مبالغ الفدية أو من التنازالت السياسية 
وتأمين اإلفراج عن الرهائن بشكل آمن.

ثالثًا: شدد القرار الدولي على ضرورة 
االلتزام بتعزيز مشاركة المرأة في 
الحياة السياسية والعامة من خالل 
اتخاذ تدابير لضمان ترشح نسبة ال 
تقل عن 30% من النساء لالنتخابات 

التشريعية والمجالس المنتخبة.
رابعًا: أعرب القرار عن قلقه البالغ 
للتهديدات التي تطال السلم واألمن 
األسلحة  لنقل  نتيجة  ل��ي��م��ن  ا ف��ي 
الخفيفة غير المشروعة وتكديسها 
وإس��اءة استعمالها على نحو يزعزع 

االستقرار.

خامسًا: ش��دد القرار على صياغة 
دستور جديد وقانون انتخابات جديد 
وإجراء استفتاء على الدستور، وإجراء 
االنتخابات العامة في الوقت المناسب.

ويتضح من هذا التأكيد إيصال رسالة 
شديدة لحزب االص��الح المتورطين 
مع االرهابيين، ألن له مواقف معلنة 
يعارض فيها مشاركة المرأة وتحديد 

سن زواج الفتيات الصغيرات.

سادسًا: أعرب مجلس األمن ايضًا عن 
قلقه من استمرار الجماعات المسلحة 
والقوات الحكومية بتجنيد االطفال 
لقانون  ا يخالف  بما  واستخدامهم 

الدولي.. الخ.
بالتأكيد الجميع يعرف األط��راف 
القبلية والعسكرية التي تقوم بتجنيد 
األطفال وزجهم في ح��روب مختلفة 
مستغلين فقرهم وعوزهم وجهلهم.

سابعًا: شدد قرار مجلس األمن على 
التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة 
االنتقالية والمصالحة الوطنية، ويدرك 
الجميع أن مشروع القانون الذي حدث 
خالف حوله في مجلس ال��وزراء قد تم 
رفعه الى رئيس الجمهورية باعتباره 
المخول بالبت في الخالف، وقد أحال 
القانون الى البرلمان.. اال أن أحزاب 

المشترك هي التي رفضته.

بعد أن خذل عيال األحمر..

»اإلصالح« يكافئ »الدرويش«!!
> ألن حب��ل الكذب قصير، وم��ن تغدى بكذبة ما تعش��ى بها كان جزاء 
القيادي االخواني عبدالرحمن بافضل من قبل حزبه الئقًا به تمامًا ومثلما 
خ��رج »االصالح« بتصريح »تويتري« لرئيس��ه محم��د اليدومي تجاه 
أوالد األحمر وحربهم الفاش��لة ضد الحوثيين، حيث قال اليدومي إن 
االصالح ليس »أبو ف��اس« في رفض واضح لطل��ب أوالد األحمر المدد من 
حزبهم »االصالح« ال��ذي طالما دعموه وأحرقوا أنفس��هم لخاطر 

سواد عيونه.
فاليدوم��ي بتصريحه لم ي��راِع الحالة التي يعيش��ها 
»عيال« األحمر نفسيًا واجتماعيًا وسياسيًا وإصالحيًا 
وجازاهم جزاء »سنمار« الذي حملت كتب التراث العربي 

مأساته!!
كذلك خرجت األمانة العامة لحزب »االصالح« ببيان 
ناري تتبرأ فيه من هذيان وأباطيل وأكاذيب الدرويش 
»بافضل« وهو َمْن هو في قيادات االصالح، وَمْن منا ال يتذكر 
»قسم« بافضل في مجلس النواب عام 2008م بخصوص 
تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات حينها ونكثه ليمينه 
ظة حتى أصبح مضرب مثل لكل من نكث عهدًا..

َّ
المغل

وه��و أيضًا صاح��ب الدعوة عب��ر قن��اة »الجزيرة« 
بضرورة اجتثاث المؤتمر الشعبي العام وهو.. وهو.. 
الخ. الدرويش بافض��ل ظهر علينا مؤخ��رًا بهذيان 
وس��خافة مقيت��ة لم يس��تطع حت��ى »كهن��ة« حزبه 
استس��اغتها فأصدروا عب��ر األمانة العام��ة لإلصالح 
بيانًا أكدوا فيه كذب وإس��فاف ه��ذا الدرويش، حيث 
جاء في البي��ان: »وقفت األمان��ة العامة للتجم��ع اليمني 
لإلصالح أمام التصريحات التي صدرت من األخ عبدالرحمن 
شرت في بعض الصحف 

ُ
بافضل عضو مجلس النواب، والتي ن

والمواقع االلكترونية وصفحات التواصل االجتماعي والتي 
تسيئ للعالقات االخوية مع االش��قاء في المملكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة..
وفي هذا الصدد فإن األمانة العامة لإلصالح تعتبر 
تل��ك التصريح��ات ال تمث��ل اإلص��الح بأي ح��ال من 
رى بأي وجه س��يطل علينا الدرويش 

ُ
األحوال«. يا ت

رى أي درويش قادم س��يكافئه حزب 
ُ
بافضل.. ويا ت

»اإلصالح«!!

مواقف:
> ق���رار مجلس األم���ن ج��اء لحماية 

ال������ي������م������ن م���ن 
االن����������زالق ن��ح��و 
ال��ف��وض��ى وليس 
ك����م����ا ي����ص����وره 
البعض بالتدخل 
ف�����ي ال����س����ي����ادة 

الوطنية..
الدكتور/ محمد المخالفي

 وزير الشئون القانونية- »التغيير« 
27 / 2 / 2014م

> »إن ق���رار 
م��ج��ل��س األم����ن 
ال����دول����ي، اف��ق��د 
ال���ش���م���ال���ي���ي���ن 
ال���س���ي���ادة على 

اليمن..
 لقد ج��اء يوم 

26 فبراير 2014م ليفقد من افقدنا 
سيادتنا على ارضنا، سيادته على ارضه 
وأرضنا!! لنكن كلنا اليوم في هواء البند 
السابع س��واء.. غير انه ال يوجد لنا ما 

نخسره..«.
< أحمد عمر بن فريد
- قيادي في الحركة الوطنية الجنوبية- »براقش 
نت« 27 / 2 / 2014م

> »ق���ض���ي���ة 

لجنوب  شعب ا

ستمضي قدمًا 
ف����ي ب��رام��ج��ه��ا 
وأس��ال��ي��ب��ه��ا إل��ى 
األم�����������ام ول����ن 

تلتفت لتلك ال��ق��رارات الموجهة ضد 
النظام في صنعاء حتى يعيد المجتمع 
الدولي سياساته في القضايا الرئيسية 
التي انتهجها في الجنوب والشمال ولم 
يجد لها حلول جدية بل جعلها معلقة 

لتعطيه شرعنة التدخل الدولي«.
<السفير قاسم عسكر
 األمين العام للمجلس األعلى لثورة
 تحرير الجنوب

ي��ن��ص  ال   <
ال������ق������رار ع��ل��ى 
أش����������خ����������اص 
م��ح��ددي��ن كما 
يحلو لمن يجمل 
صورته بقولهم 
إن��ه ض��د النظام 

السابق وضد الحراك المسلح، بل يضع 
معايير عامة مطاطية يمكن توجيهها 
ضد تيارات وطنية ومستقلين وثوار.. 
الحقيقة انها نهاية استقالل اليمن 

باختصار..
< علي عبدالمجيد الزنداني
> لقد أقحم الساسة اليمنيون اليمن 

ل���ل���دخ���ول ال���ى 
دائ������رة ال����دول 
التي ال تستطيع 
ت������س������ي������ي������ر 
ش����ؤون����ه����ا وال 
رع��اي��ة مصالح 
م���واط���ن���ي���ه���ا، 

وتشكلت لجنة مثلما حدث للسودان 
الشقيق والكونغو وأفريقيا الوسطى 
وغيرها، وهو قرار يحمل في ظاهره 
الرحمة، لكن تبعاته ستكون مدمرة 
لليمن ولمستقبله كدولة ذات سيادة 
ولن يكون بمقدور أية سلطة فيه اال 

االنصياع لما يأتيها من نيويورك.
< مصطفى أحمد النعمان
إن اخ��ت��ي��ار م��ج��ل��س األم����ن الفصل 
السابع جاء لتأكيد جديته في تطبيق 

ال��ع��ق��وب��ات على 
األفراد والكيانات 
المعيقة للعملية 
ال��س��ي��اس��ي��ة في 
ال�����ي�����م�����ن، وان 
الفصل السابع لن 
يكون هناك داع 

لتمديده أو تطبيقه في األس��اس إذا 
أي��دي الجميع تعاونه إلنجاح عملية 

التغيير.
< د. أحمد عوض بن مبارك

> منذ يوم األربعاء وهناك أحزاب تحتفل بقرار مجلس األمن الدولي الصادر بتاريخ 26 فبراير برقم )2140( بشأن األزمة اليمنية.. 
بعد أن كانت برمجت نفسها وإعالمها على أن القرار هو بتلك الصيغة التي حلموا بها وجعلتهم يستعدون إلقامة األفراح وإطالق 
التهاني والتبريكات ويقولون: خالص المؤتمر الشعبي العام سيعدم وستشنق قياداته وتصادر أموالهم وكل حقوقهم وسيمنعون 

من السفر وليس أمامهم إال الموت والمقابر..

> يواصل االخوان االبتهاج بقرار مجلس األمن الدولي 
ة اختراع جديدة جاء يؤيد  سيئ الذكر وكأنه ب��راء
مخرجات أصحاب قندهار وجامعة االيمان والفرقة 

األولى مدرع ومتاريس الحصبة..
أو كأن الذي أصدر شيوخه وعلماؤه بيانًا كفروا فيه 
مخرجات مؤتمر الحوار هو حزب آخر..، وألن مرض 
التبعية يبدأ تعلمه مثل الجنان فقد ذهب االشتراكي 
والناصري الى الترحيب بإخضاع اليمن تحت الفصل 

السابع..
أما قوى الثورة الطالبانية المزعومة فقد اعتبروا 
قرار مجلس األمن الدولي 2140 من منجزات الثورة 
الشبابية.. وغيرهم كثر من االصنج ال��ى برلمان 

االطفال..
> كل هذا السقوط في أعماق المستنقع الموبوء شكل 
تحالفًا لقوى الشر بهدف اجتثاث المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف بعد أن جاءت مخرجات مؤتمر 

الحوار مخيبة آلمالهم..
صحيح لقد وضعت هذه المواقف المؤتمر الشعبي 
ه في وض��ع صعب حيث ارادت هذه  العام وحلفاء
المؤامرة القذرة ردة فعل من المؤتمر لكن بيان 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف جاء واضحًا 
 ويعكس نبض الشارع اليمني ويجسد 

ً
ومسؤوال

عظمة المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية.
وال مجال للمساومة أو المزايدة بعد هذا االنحطاط 

المخجل ال��ذي وص��ل إليه البعض ممن ال يعيرون 
المصلحة الوطنية أي اهتمام أمام مصالحهم األنانية..
 موقف المؤتمر قام على رؤى مسئولة وهو الذي كان 
يجب أن تجسده كل القوى في الساحة الوطنية في 

اصطفاف وطني يتجاوز الخالفات الداخلية.
أما إذا تعامل الجميع مع هذا القرار الدولي بمزيد من 
المناكفات والمزايدات واالبتهاج، فلكم أن تتصوروا 
وضع علي سالم البيض وأمواله والعطاس وعلي 
ناصر محمد، لكم أن تتصوروا المطلوبين للتحقيق 
في أمريكا بتهمة االره��اب، وللتحقيق في التورط 
بقضية المدمرة االمريكية »ك��ول« وقتل االطباء 

»المعمدانيين« في جبلة.. الخ.
نعجب كثيرًا لمن سعوا باستماتة لجلب الفصل 
السابع من ميثاق األم��م المتحدة إل��ى بالدنا وهم 
ي��درك��ون أن ثمة مطلوبين كثر وليس آخرهم 

الحميقاني..
خالصة.. لم يعد عض األنامل مجديًا، وال يمكن 
لالبتهاجات أو الترحيب بالقرار أن تستثني من يقوم 
بذلك من سياطه.. وبالتالي يجب أن يتعامل الجميع 
مع القرار بحكمة كما تم التعامل مع أزمة 2011م 
»المحضيين« أو »المحرضين«  وأال ُيسمح الشعب ل�
أن يتقدموا المشهد ويكفيهم أنهم قادوا اليمن إلى 
هذا المصير وأدخلوه هذا المأزق الذي يتطلب افساح 

المجال لعقالء وحكماء اليمن إلخراجنا جميعًا منه!!

براءة اختراع اخوانية جديدة !


